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 نیز نویسی فارسی نام به بزرگی مشکل با دارید کار سرو Effect After و Captivate یا Premiere همانند افزارهایی نرم با اگر

 بود. خواهید درگیر

 افزارهاست. نرم گونه این با کار در زبانان فارسی مشکالت بزرگترین از یکی فارسی نوشتن

 تولید ME پسوند با ای خاورمیانه های نسخه Photoshop همانند افزارها نرم از برخی در Adobe همانند هایی شرکت خوشبختانه

 است. دیگری کار راه به نیاز ها برنامه سایر در اما اند نموده



. 

 شوید. همراه ما با دارید مشکل خود ی برنامه در فارسی نوشتن با اگر و آمدید خوش فرهنگ و دانش شهر آرمان به

********** 

 می سفارش ای حرفه کاربران برای را آن خرید و است مناسبی کار راه مریم نویس فارسی همانند ارزشمندی و ای حرفه افزارهای نرم

 از استفاده چاره راه بگیرند، بهره نویس فارسی رایگان ی نسخه از دارند دوست و بخرند را آن خواهند نمی که کسانی برای اما نماییم

 نیست. رایت کپی قانون شکستن و شده کرک ی نسخه

. 

 آورند. نمی ای حرفه افزارهای نرم از کم و بوده رایگان که داریم فارسی نوشتن برای کاربردی و خوب افزارهای نرم

 است. کرده کار خوبی به و ام جسته سود آن از همواره که است TTT Persian LeoMoon افزارها نرم این بهترین از یکی

. 

 نمایید: دریافت زیر پایگاه از را افزار نرم این آغاز در

http://leomoon.com/ 

. 

 بنویسید. خطی صورت به را خود مطلب تایپ قسمت در توانید می آن اجرای و نصب از پس

 کنید. کلیک افزار نرم درون کلید صفحه ازیجم کلیدهای روی بر یا و بگیرید بهره کلید صفحه از یا کار این برای

  

 

 

  

 کنید. انتخاب را آن متن ابزار و نموده اجرا را نظر مورد افزار نرم آن، از برداری نسخه و کپی ی دکمه زدن با

 شود. وارد شما ی وشتهن تا بزنید را Paste ی دکمه

 نشوید. نگران

 است. مانده دیگر گام یک هنوز است، بسته نقش قورباغه خرچنگ صورت به شما متن اگر

 نمایید. (Drag) انتخاب موشواره کمک با را متن

 اند. شده آغاز F_ با که بروید هایی قلم سراغ به (Font) قلم ی جعبه از

 شد. خواهد اصالح متن قلم، نوع انتخاب با

 است. آماده فارسی متن است. رسیده پایان به کار

  

 ی ویژه های جلوه از یا و دارید نستعلیق همانند ویژه فونت به نیاز اگر دارد. بسیاری کاربردهای که هست هم دیگری کارهای راه

 در متن از عکس گرفتن کار ترین ساده ندارد، را خط ویرایش  و جستجو هب نیاز کاربر یا و کنید نمی استفاده افزار نرم خط مخصوص

Word است. فتوشاپ همانند افزارهایی نرم در آن طراحی یا و تایپی افزارهای نرم دیگر یا 

 دهند. می انجام را گرفتن عکس به شبیه کاری نیز Acrobat Adobe همانند ارزشمندی افزاهای نرم باشد یادتان

  

********** 

م در پایان جا دارد از سازندگان این نرم افزار که به رایگان آن را در دسترس مردم نهاده اند، سپاس ویژه داشته باشیم و به سازندگان نر

 کپی د تا برخی کاربران عالقمند نیاز به شکستن قفل آن و شکستن قانونافزار پولی سفارش نماییم تا قیمت آن را به گونه ای پایین بیاورن

 را از سر بیرون نمایند. رایت

 و یک سفارش ویژه ای به همه ی ایرانیان برنامه نویس در سراسر جهان،

 شکیبای یک نرم افزار تایپ مستقیم در برنامه ها، آن هم به صورت حرفه ای، رایگان و یا هزینه ی پایین هستیم!

  

********** 
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 مهرداد

Edutopia.ir 

 ”نبرید! یاد از را پایگاه این به پیوند و نام فرهنگ و دانش شهر آرمان های نگاره از برداری بهره در“

 است. الزم کتبی ی اجازه نشر، و چاپ برای

 نمایید! درج را خود های دیدگاه

 باشید! پیروز و سربلند
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